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Coordenação do Ensino Médio 

7º TESTE QUINZENAL- 1ª SÉRIE – 2º TRIMESTRE 2014 

 

GRAMÁTICA [01-06]: 

 

1. Indique a palavra que tem 5 fonemas: 
a) ficha.  
b) molhado.  
c) guerra.  
d) fixo.  
e) hulha. 
 
2. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos apresentam o 
mesmo número de fonemas de “carreata”: 
a) elíptico - sexagenário - retângulo; 
b) exagero - girassol - amígdala; 
c) ovelheiro - exceder - enxaqueca; 
d) miserando - excluso - fantasia; 
e) groselha - brinquedo - misantropa. 
 
3. Que alternativa apresenta compostos com o mesmo número de 
fonemas de “esquisitice”? 
a) irresoluto - framboesa - basilicão; 
b) gargalhada - supressão - hamburguer; 
c) pampulha - onomatopáico - hinduísta; 
d) consangüíneo - apropinquar - farisaísmo; 
e) heterogênio - sortilégio - ostensório. 
 
4. Marque o item que apresenta erro na divisão silábica: 
a) téc-ni-co  
b) de-ce-pção  
c) ad-jun-to  
d) con-fec-ção  
e) obs-tá-cu-lo 
 
5. Os vocabulários passarinho e querida possuem: 
a) 6 e 8 fonemas respectivamente; 
b)10 e 7 fonemas respectivamente; 
c) 9 e 6 fonemas respectivamente; 
d) 8 e 6 fonemas respectivamente; 
e) 7 e 6 fonemas respectivamente. 
 
6. Quantos fonemas existem na palavra paralelepípedo: 
a) 7 
b) 12 
c) 11 
d) 14 
e) 15 
 

LITERATURA [07-12]: 

 

7. (Enem)  LXXVIII (Camões, 1525?-1580) 
 
Leda serenidade deleitosa, 
Que representa em terra um paraíso; 
Entre rubis e perlas doce riso; 
Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 
 
Presença moderada e graciosa, 
Onde ensinando estão despejo e siso 
Que se pode por arte e por aviso, 
Como por natureza, ser fermosa; 
 

Fala de quem a morte e a vida pende, 
Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 
Repouso nela alegre e comedido: 
 
Estas as armas são com que me rende 
E me cativa Amor; mas não que possa 
Despojar-me da glória de rendido. 
 
CAMÕES, L. Obra completa. Rio de janeiro: Nova Aguilar, 2008. 
 

 
 
A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens 
artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural 
de produção pelo fato de ambos  
a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio 
presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema.    
b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoa e na 
variação de atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do 
poema.    
c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade 
e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da 
moça e os adjetivos usados no poema.    
d) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como 
base da produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no 
poema.    
e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela 
emotividade e o conflito interior, evidenciados pela expressão da 
moça e pelos adjetivos do poema.    
   
8. (Uepa)  “Sobre Bocage, sabemos que foi um homem situado entre 
dois mundos, entre as regras rígidas de um Arcadismo decadente, 
refletindo um mundo racional, ordenado e concreto, e a liberdade de 
um Romantismo ascendente, quando a literatura se abre à 
individualidade e à renovação". 
 
(www.lpm-editores.com.br – 03.09.11) 
 
O comentário acima nos permite concluir que Bocage sofreu a 
violência simbólica quando uma regra pastoril e neoclássica, 
disfarçada de gosto e verdade inquestionáveis, impediu parcialmente 
a expressão de sua liberdade criadora. Interprete os versos abaixo e 
assinale os que tematizam a resistência a tal regra.  
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a) Só eu (tirano Amor! tirana Sorte!) 
Só eu por Nise ingrata aborrecido 
Para ter fim meu pranto espero a morte.    
b) Ó trevas, que enlutais a Natureza, 
Longos ciprestes desta selva anosa, 
Mochos de voz sinistra e lamentosa, 
Que dissolveis dos fados a incerteza;    
c) Das terras a pior tu és, ó Goa, 
Tu pareces mais ermo que cidade, 
Mas alojas em ti maior vaidade 
Que Londres, que Paris ou que Lisboa.    
d) Ó retrato da Morte! Ó Noite amiga, 
Por cuja escuridão suspiro há tanto! 
Calada testemunha de meu pranto, 
De meus desgostos secretária antiga!    
e) Razão, de que me serve o teu socorro? 
Mandas-me não amar, eu ardo, eu amo; 
Dizes-me que sossegue: eu peno, eu morro.    
   
9. (Ucs)  As obras literárias marcam diferentes visões de mundo, não 
apenas dos autores, mas também de épocas históricas distintas. 
Reflita sobre isso e leia os fragmentos dos poemas de Gregório de 
Matos e de Tomás Antônio Gonzaga. 
 
Arrependido estou de coração, 
de coração vos busco, dai-me abraços, 
abraços, que me rendem vossa luz. 
 
Luz, que claro me mostra a salvação, 
a salvação pretendo em tais abraços, 
misericórdia, amor, Jesus, Jesus! 
 
(MATOS, Gregório. Pecador contrito aos pés do Cristo crucificado. In: 
TUFANO, Douglas. Estudos de literatura brasileira. 4 ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Moderna, 1988. p. 66.) 
 
Minha bela Marília, tudo passa; 
a sorte deste mundo é mal segura; 
se vem depois dos males a ventura, 
vem depois dos prazeres a desgraça. 
Estão os mesmos deuses 
sujeitos ao poder do ímpio fado: 
Apolo já fugiu do céu brilhante, 
já foi pastor de gado. 
 
(GONZAGA, Tomás António. Lira XIV. In: TUFANO, Douglas Estudos 
de literatura brasileira. 4 ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. 
p. 77.) 
 
Em relação aos poemas, analise a veracidade (V) ou a falsidade (F) 
das proposições abaixo. 
 
(     ) O poema de Gregório de Matos apresenta um sujeito lírico 
torturado pelo peso de seus pecados e desejoso de aproximar-se do 
Divino. 
(     ) Tomás Antônio Gonzaga, embora pertença ao mesmo período 
literário de Gregório de Matos, revela neste poema um sujeito lírico 
consciente da brevidade da vida. 
(     ) Em relação às marcas de religiosidade, a visão antagônica que 
se coloca entre os dois poemas reflete, no Barroco, a influência do 
cristianismo e, no Arcadismo, a da mitologia grega. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de 
cima para baixo.  
a) V – V – V    
b) V – F – F    
c) V – F – V    
d) F – F – F    

e) F – V – F    
   
10. (Enem)   

 
 
Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas 
feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó 
europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do 
Santuário do Bom Jesus de Matosinho, em Congonhas, (MG), 
esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, 
sua obra revela  
a) liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação.    
b) credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas 
Gerais.    
c) simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do 
divino.    
d) personalidade, modelando uma imagem sacra com feições 
populares.    
e) singularidade, esculpindo personalidade do reinado nas obras 
divinas.    
   
11. (Uespi)  Muitas são as formas fixas que foram cultivadas por 
Camões. Muitas dessas formas também foram praticadas por outros 
poetas do Quinhentismo português, a exemplo de Sá de Miranda e 
Antônio Ferreira. Assim, dentre as formas literárias que compõem a 
poética de Camões, quais não podemos assinalar como cultivadas 
pelo poeta?  
a) Odes e elegias.    
b) Figurados e canto real.    
c) Oitavas e écoglas.    
d) Redondilhas e epopeia.    
e) Canções e sextinas.    
   
12. (Udesc)  O movimento literário que retrata as manifestações 
literárias produzidas no Brasil à época de seu descobrimento, e 
durante o século XVI, é conhecido como Quinhentismo ou Literatura 
de Informação.  
 
Analise as proposições em relação a este período.  
 
I. A produção literária no Brasil, no século XVI, era restrita às 
literaturas de viagens e jesuíticas de caráter religioso.  
II. A obra literária jesuítica, relacionada às atividades catequéticas e 
pedagógicas, raramente assume um caráter apenas artístico. O nome 
mais destacado é o do padre José de Anchieta.  
III. O nome Quinhentismo está ligado a um referencial cronológico — 
as manifestações literárias no Brasil tiveram início em 1500, época da 
colonização portuguesa — e não a um referencial estético.  
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IV. As produções literárias neste período prendem-se à literatura 
portuguesa, integrando o conjunto das chamadas literaturas de 
viagens ultramarinas, e aos valores da cultura greco-latina.  
V. As produções literárias deste período constituem um painel da vida 
dos anos iniciais do Brasil colônia, retratando os primeiros contatos 
entre os europeus e a realidade da nova terra.  
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.    
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.    
c) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.    
 

REDAÇÃO [13-18]: 

 
Questão 13  
 
A questão étnica no Brasil tem provocado diferentes atitudes: 
I. Instituiu-se o “Dia Nacional da Consciência Negra” em 20 de 
novembro, ao invés da tradicional celebração do 13 de maio. Essa 
nova data é o aniversário da morte de Zumbi, que hoje simboliza a 
crítica à segregação e à exclusão social. 
II. Um turista estrangeiro que veio ao Brasil, no carnaval, afirmou que 
nunca viu tanta convivência harmoniosa entre as diversas etnias. 
 
Também sobre essa questão, estudiosos fazem diferentes reflexões: 
 
Entre nós [brasileiros], (...) a separação imposta pelo sistema de 
produção foi a mais fluida possível. Permitiu constante mobilidade de 
classe para classe e até de uma raça para outra. Esse amor, acima 
de preconceitos de raça e de convenções de classe, do branco pela 
cabocla, pela cunhã, pela índia (...) agiu poderosamente na formação 
do Brasil, adoçando-o.  
FREIRE, Gilberto. O mundo que o português criou. 
 
[Porém] o fato é que ainda hoje a miscigenação não faz parte de um 
processo de integração das “raças” em condições de igualdade 
social. O resultado foi que (...) ainda são pouco numerosos os 
segmentos da “população de cor” que conseguiram se integrar, 
efetivamente, na sociedade competitiva.  
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. 
 
Considerando as atitudes expostas e os pontos de vista dos 
estudiosos, é correto aproximar 
(A) a posição de Gilberto Freire e a de Florestan Fernandes 
igualmente às duas atitudes. 
(B) a posição de Gilberto Freire à atitude I e a de Florestan 
Fernandes à atitude II. 
(C) a posição de Florestan Fernandes à atitude I e a de Gilberto 
Freire à atitude II. 
(D) somente a posição de Gilberto Freire a ambas as atitudes. 
(E) somente a posição de Florestan Fernandes a ambas as atitudes. 
  
Questão  14 

  

Folha de S.Paulo. 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo... 
Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer 
Porque sou do tamanho do que vejo 
E não do tamanho da minha altura... 
Alberto Caeiro. 

 
A tira Hagar e o poema de Alberto Caeiro (um dos heterônimos de 
Fernando Pessoa) expressam, com linguagens diferentes, uma 
mesma ideia: a de que a compreensão que temos do mundo é 
condicionada, essencialmente, 
 
(A) pelo alcance de cada cultura. 
(B) pela capacidade visual do observador. 
(C) pelo senso de humor de cada um. 
(D) pela idade do observador. 
(E) pela altura do ponto de observação. 
  
Questão  15 
 
A Propaganda pode ser definida como divulgação intencional e 
constante de mensagens destinadas a um determinado auditório, 
visando criar uma imagem positiva ou negativa de determinados 
fenômenos. A Propaganda está muitas vezes ligada à ideia de 
manipulação de grandes massas por parte de pequenos grupos. 
Alguns princípios da Propaganda são: o princípio da simplificação, da 
saturação, da deformação e da parcialidade. 
BOBBIO,  Norberto. et al. Dicionário de Política. (Adaptado.) 
 
Segundo o texto, muitas vezes a propaganda 
 
(A) não permite que minorias imponham ideias à maioria. 
(B) depende diretamente da qualidade do produto que é vendido. 
(C) favorece o controle das massas difundindo as contradições do 
produto. 
(D) está voltada especialmente para os interesses de quem vende o 
produto. 
(E) convida o comprador à reflexão sobre a natureza do que se 
propõe vender. 
  
Questão  16  
 
Do pedacinho de papel ao livro impresso vai uma longa distância. 
Mas o que o escritor quer, mesmo, é isso: ver o seu texto em letra de 
forma. A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa; ela faz 
amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o 
vinho. Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda. 
O período de maturação na gaveta é necessário, mas não deve se 
prolongar muito. ‘Textos guardados acabam cheirando mal’, disse 
Silvia Plath, (...) que, com esta frase, deu testemunho das dúvidas 
que atormentam o escritor: publicar ou não publicar? guardar ou jogar 
fora?  
SCLIAR, Moacyr. O escritor e seus desafios. 
 
Nesse texto, o escritor Moacyr Scliar usa imagens para refletir sobre 
uma etapa da criação literária. A ideia de que o processo de 
maturação do texto nem sempre é o que garante bons resultados 
está sugerida na seguinte frase: 
 
(A) “A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa.” 
(B) “Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda.” 
(C) “O período de maturação na gaveta é necessário, (...).” 
(D) “Mas o que o escritor quer, mesmo, é isso: ver o seu texto em 
letra de forma.” 
(E) “ela (a gaveta) faz amadurecer o texto da mesma forma que a 
adega faz amadurecer o vinho.” 
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Questão 17 
 
Epígrafe* 
 
Murmúrio de água na clepsidra** gotejante, 
Lentas gotas de som no relógio da torre, 
Fio de areia na ampulheta vigilante, 
Leve sombra azulando a pedra do quadrante*** 
Assim se escoa a hora, assim se vive e morre... 
 
Homem, que fazes tu? Para que tanta lida, 
Tão doidas ambições, tanto ódio e tanta ameaça? 
Procuremos somente a Beleza, que a vida 
É um punhado infantil de areia ressequida, 
Um som de água ou de bronze e uma sombra que passa... 
CASTRO, Eugênio de. Antologia pessoal da poesia portuguesa. 
(*) Epígrafe: inscrição colocada no ponto mais alto; tema. 
(**) Clepsidra: relógio de água. 
(***) Pedra do quadrante: parte superior de um relógio de sol. 
 
Nesse poema, o que leva o poeta a questionar determinadas ações 
humanas (versos 6 e 7) é a:  
 
(A) infantilidade do ser humano. 
(B) destruição da natureza. 
(C) exaltação da violência. 
(D) inutilidade do trabalho. 
(E) brevidade da vida. 
  
Questão  18 
A velha Totonha de quando em vez batia no engenho. E era um 
acontecimento para a meninada. (...) andava léguas e léguas a pé, 
de engenho a engenho, como uma edição viva das histórias de Mil e 
Uma Noites (...) era uma grande artista para dramatizar. Tinha uma 
memória de prodígio. Recitava contos inteiros em versos, 
intercalando pedaços de prosa, como notas explicativas. (...) Havia 
sempre rei e rainha, nos seus contos, e forca e adivinhações. O que 
fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha nos 
seus descritivos. (...) Os rios e as florestas por onde andavam os 
seus personagens se pareciam muito com o Paraíba e a Mata do 
Rolo. O seu Barba-Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. 
REGO, José Lins do. Menino de engenho. 
 
A cor local que a personagem velha Totonha colocava em suas 
histórias é ilustrada, pelo autor, na seguinte passagem: 
(A) “O seu Barba-Azul era um senhor de engenho de Pernambuco”. 
(B) “Havia sempre rei e rainha, nos seus contos, e forca e 
adivinhações”. 
(C) “Era uma grande artista para dramatizar. Tinha uma memória de 
prodígio”. 
(D) “Andava léguas e léguas a pé, como uma edição viva das Mil e 
Uma Noites”. 
(E) “Recitava contos inteiros em versos, intercalando pedaços de 

prosa, como notas explicativas”. 

 

ESPANHOL [19-24]: 

 

Texto para as questões 19 e 20 

 
19- Nesse horóscopo faltam os títulos dos parágrafos, que 
correspondem a cada âmbito da vida dos nativos do signo de touro. A 
sequência correta de títulos é: 
a) Salud – Trabajo – Mensaje – Vida Sentimental  
b) Trabajo – Mensaje – Vida Sentimental – Salud 
c) Vida Sentimental – Mensaje – Trabajo – Salud 
d) Mensaje – Trabajo – Vida Sentimental – Salud 
e) Mensaje – Salud – Vida Sentimental – Trabajo 
 
20- Lendo o primeiro parágrafo, podemos entender que: 
 
a) os taurinos devem tomar precauções, senão poderão passar por 
dificuldades. 
b) as dificuldades não devem trazer estagnação, mas sim 
aprendizado. 
c) é preciso tomar decisões para superar as dificuldades. 
d) as dificuldades são necessárias para o desenvolvimento humano. 
e) os taurinos podem ficar tranquilos, pois não haverá dificuldades em 
seu caminho nessa semana. 

 
 

Alergias a los Alimentos 
 

Lo Que Usted Necesita Saber 
 

Cada año, millones de estadounidenses tienen reacciones alérgicas a 
alimentos. Aunque la mayoría de las alergias alimentarias provocan 
síntomas relativamente leves y menores, algunas pueden causar 
reacciones severas e incluso poner la vida en peligro. 
No hay cura para las alergias a los alimentos. Evitar estrictamente los 
alérgenos alimentarios, además de reconocer y tratar con rapidez 
estas reacciones alérgicas, son medidas importantes para prevenir 
consecuencias graves de salud. 

(http://www.gchd.org/nfsem/sffalrgn.html) 
 
21- O objetivo do texto é: 
a) informar e prevenir. 
b) estimular o consumo de alérgenos. 
c) anunciar um tratamento para a alergia. 
d) intimidar. 
e) derrubar mitos sobre a alergia. 
 
Texto para as questões 22 e 23 
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22- Nessa tira cômica de Maitena as duas personagens são:  
a) amigas. 
b) mãe e filha. 
c) terapeuta e paciente. 
d) professora e aluna. 
e) irmãs. 
 
23- Uma das personagens da tira deixou de fazer o que gostava 
porque:  
a) teve uma crise de personalidade. 
b) não gosta das coisas de que gostava antes. 
c) amadureceu. 
d) teve gêmeos. 
e) mudou de personalidade. 
 
24- Elige la alternativa cuyo pronombre interrogativo no está de 
acuerdo con la regla. 
a) ¿Quiénes son los responsables por este lío? 
b) ¿Qué quieres tú a estas horas? 
c) ¿Por qué me miras si no me quieres? 
d) ¿Cuántos años tienes y dónde vives? 
e) ¿De quién material está hecha esa mesa? 

 

INGLÊS [25-30]: 

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia a letra da música, interpretada por Amy Winehouse. 
 
Tears dry on their own 
 
All I can ever be to you, 
Is a darkness that we knew 
And this regret I got accustomed to 
Once it was so right 
When we were at our high, 
Waiting for you in the hotel at night 
I knew I hadn’t met my match 
But every moment we could snatch 
I don’t know why I got so attached 
It’s my responsibility, 
And you don’t owe nothing to me 
But to walk away I have no capacity 
 
He walks away 
The sun goes down, 
He takes the day but I’m grown 
And in your way 
In this blue shade 

My tears dry on their own. 
 
I don’t understand 
Why do I stress a man, 
When there’s so many bigger things at hand 
We could have never had it all 
We had to hit a wall 
So this is inevitable withdrawal 
Even if I stopped wanting you, 
A perspective pushes through 
I’ll be some next man’s other woman soon 
[…] 
I wish I could say no regrets 
And no emotional debts 
’Cause as we kissed goodbye the sun sets 
So we are history 
The shadow covers me 
The sky above a blaze 
That only lovers see 
 

(http://letras.terra.com.br. Adaptado.)  
25. (Unesp)  Em qual alternativa todas as palavras, conforme 
utilizadas na letra da música, são formas verbais?  
 
a) Accustomed, away, knew, met, was.    
b) Ever, hand, match, waiting, were.    
c) Accustomed, hand, know, owe, was.    
d) Away, ever, met, snatch, waiting.    
e) Attached, knew, met, owe, were.    
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Read the dialogue from the film “Ratatouille”. 
 
Linguini: Listen, I just want you to know how honored I am to be 
studying under such a... 
Colette: No, you listen! I just want you to know exactly who you are 
dealing with! How many women do you see in this kitchen? 
Linguini: Well, I uh... 
Colette: Only me. Why do you think that is? Because high cuisine is 
an antiquated hierarchy built upon rules written by stupid, old men. 
Rules designed to make it impossible for women to enter this world, 
but still I'm here. How did this happen? 
Linguini: Well because you, because you... 
Colette: Because I am the toughest cook in this kitchen! I have 
worked too hard for too long to get here, and I am not going to 
jeopardize it for some garbage boy who got lucky! Got it? 
Linguini: Wow! 
 

Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt0382932/quotes> 
 
Glossary: 
jeopardize: colocar em risco  
 
 
26. (Ufg) What dialogue line is an example of an ungrammatical 
structure in English, which is typical of colloquial language?  
 
a) “No, you listen!”    
b) “How many women do you see in this kitchen?”    
c) “Why do you think that is?”    
d) “How did this happen?”    
e) “Got it?”   
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
When football _____ professional in South Africa in 1959, 12 clubs 
broke from the amateur ranks. However, in the strict days of 
Apartheid, these pioneers _____ whites-only organizations and _____ 
today, all but a few, defunct. One of the survivors is Arcadia from 
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Tshwane/ Pretoria, an outfit that today competes in the amateur ranks 
and concentrates on junior football.  
 
27. (Epcar (Afa)) Mark the alternative which completes the gaps from 
the text correctly.  
 
a) had gone – have been – were    
b) went – were – are    
c) have been – have been – would be    
d) was – had been – will be    
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 

J. K. Rowling to pen first novel for 

adults

 

Author J. K. Rowling has announced plans to publish her first novel 

for adults, which will be “very different” from the Harry Potter books 

she is famous for. 

The book will be published worldwide although no date or title has yet 

been released. “The freedom to explore new territory is a gift that 

Harry’s success has brought me,” Rowling said. 

All the Potter books were published by Bloomsbury, but Rowling has 

chosen a new publisher for her debut into adult fiction. “Although I’ve 

enjoyed writing it every bit as much, my next book will be very 

different to the Harry Potter series, which has been published so 

brilliantly by Bloomsbury and my other publishers around the world,” 

she said, in a statement. “I’m delighted to have a second publishing 

home in Little, Brown, and a publishing team that will be a great 

partner in this new phase of my writing life.” 

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado). 

 

28. J. K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo 

Harry Potter e suas aventuras, adaptados para o cinema. Esse texto, 

que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo 

a) informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o 

público adulto. 

b) divulgar a publicação do romance por J. K. Rowling inteiramente 

para adultos. 

c) promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J. K. 

Rowling. 

d) informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever 

para adultos.  

e) anunciar o novo livro da série Harry Potter publicado por editora 

diferente. 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 05, 06 E 07 

29. (FUVEST) 

To live the longest and healthiest life possible, get smarter. Institute 

for Health Metrics and Evaluation (IHME) data show that past a 

certain threshold, health and wealth are just weakly correlated. 

However, overall health is closely tied to how many years people 

spend in school. Mexico, for instance, has a fifth the per capita gross 

domestic product (GDP) of the United States, but, for women, more 

than 50 percent of the latter’s schooling. 

In line with the trend, Mexico’s female adult mortality rate is only 

narrowly higher. Vietnam and Yemen have roughly equivalent per 

capita GDP. Yet Vietnamese women average 6.3 more years in 

school and are half as likely to die between the ages of 15 and 60. 

“Economic growth is also significantly associated with child mortality 

reductions, but the magnitude of the association is much smaller than 

that of increased education,” comments Emmanuela Gakidou, IHME’s 

director of education and training. “One year of schooling gives you 

about 10 percent lower mortality rates, whereas with a 10 percent 

increase in GDP, your mortality rate would go down only by 1 to 2 

percent.”  

Discover, May 31, 2013. Adaptado 

De acordo como texto, “about 10 percent lower mortality rates” é 

resultado de 

a)  “10 percent increase in GDP”. 

b)  “child mortality reductions”. 

c)  “equivalent per capita GDP”. 

 d) “economic growth”. 

 e) “one year of schooling”.  
 
30. (FUVEST) 

No texto, ao se comparar o México aos Estados Unidos, afirma-se 

que, no México, 

a) o produto interno bruto é equivalente a 50% do produto interno 

bruto dos Estados Unidos. 

b) os índices de mortalidade adulta vêm crescendo, nos últimos anos. 

c) as mulheres representam 50% da população escolarizada. 

d) as políticas educacionais são suficientes e estão defasadas. 

e) as taxas de mortalidade feminina adulta são pouco superiores às 

norte-americanas.  
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FILOSOFIA [31-36]: 

 

Filosofia e Sociologia – 1º ANO ENSINO MÉDIO – TQ 07 2014 

 

31- (UEL – 2003) O etnocentrismo pode ser definido como uma 

“atitude emocionalmente condicionada que leva a considerar e julgar 

sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela 

própria cultura. Assim, compreende-se a tendência para menosprezar 

ou odiar culturas cujos padrões se afastam ou divergem dos da 

cultura do observador que exterioriza a atitude etnocêntrica. (...) 

Preconceito racial, nacionalismo, preconceito de classe ou de 

profissão, intolerância religiosa são algumas formas de 

etnocentrismo”. (WILLEMS, E. Dicionário de Sociologia. Porto Alegre: 

Editora Globo, 1970. p. 125.)  

Com base no texto e nos conhecimentos de sociologia, assinale a 

alternativa cujo discurso revela uma atitude etnocêntrica:  

a) A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à 

presença, em sua formação, de etnias de tipo incivilizado.  

b) Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem 

influenciar as formas de conhecimentos ocidentais.  

c) Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar 

pela tolerância e pela compreensão dos valores, da lógica e da 

dinâmica própria a cada uma delas.  

d) As culturas podem conviver de forma democrática, dada a 

inexistência de relações de superioridade e inferioridade entre as 

mesmas.  

e) O encontro entre diferentes culturas propicia a humanização das 

relações sociais, a partir do aprendizado sobre as diferentes visões 

de mundo.  

32- (UEL – 2004) Observe os quadrinhos a seguir:  

 

Fonte: HENFIL. Fradim. Rio de Janeiro: Codecri, [197-], p. 3.  

Nos quadrinhos o cartunista faz uma ironia sobre a perspectiva 

adotada pelos ‘civilizados’ em relação aos ameríndios. Por intermédio 

dessa ironia, Henfil revela práticas contumazes dos ditos ‘civilizados’. 

Sobre essas práticas, analise as afirmativas a seguir. 

I. As práticas dos ‘civilizados’ expressam uma postura de relativismo 

cultural, pois os aspectos da cultura ameríndia são abordados em seu 

próprio contexto. 

II. A disposição de assimilar os ameríndios à ‘civilização’ é um sinal 

evidente de negação do direito à diferença cultural. 

III. Os ‘civilizados’ se propõem a estabelecer uma relação simétrica 

com a sociedade dos ameríndios. 

IV. Os ameríndios são vistos pelos ‘civilizados’ sobretudo pela 

ausência do que é natural para os próprios civilizados. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) I, III, IV. 

e) II, III, IV. 

 

33- O significado da palavra cultura esteve vinculado à terra até o 

século XVIII. Com o Iluminismo, o termo passa a definir uma 

característica do homem. Essa mudança de perspectiva só foi 

possível graças: 

a) À descoberta da teoria da evolução das espécies e à afirmação de 

que o homem era descendente dos macacos; 

b) À imposição da Igreja para que se aceitasse a ideia de cultura 

como uma característica humana; 

c) À descoberta de novos mundos, como a América, que colocou o 

homem em contato com povos diferentes do europeu; 

d) Ao desenvolvimento da ciência e à descoberta de novas formas de 

produção de alimentos; 

e) A uma nova concepção de mundo, segundo a qual o homem 

passou a ser o centro do universo, e não mais Deus; 

 

34- O conceito antropológico de cultura define o termo como: 

a) Um elemento que aproxima os homens dos animais; 

b) Uma função orgânica do homem; 

c) Um elemento que garante a homogeneidade entre os povos; 

d) Um traço distintivo do homem, mas que não é homogêneo; 

e) As capacidades e os hábitos esquecidos pelo homem; 
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35- (UFUB) Assinale a opção que indica o emprego correto do 

conceito de cultura na perspectiva da antropologia: 

a) A cultura diz respeito aos atributos a - históricos que singularizam 

um povo; 

b) A cultura de um povo é determinada pelo meio natural; 

c) A cultura é herdada biologicamente e condiciona o comportamento 

dos povos; 

d) A cultura é uma forma de linguagem que tem origem simbólica;  

 

36- (UFUB) O fato de o homem ver o mundo através de sua cultura 

tem como conseqüência a propensão para considerar o seu modo de 

vida como o mais correto e o mais natural. Essa tendência se 

denomina: 

a) Egocentrismo 

b) Etnocentrismo  

c) Heliocentrismo 

c) Heterocentrismo 

d) Geocentrismo 
 

HISTÓRIA [37-48]: 

 

37. Com relação à estrutura jurídico-política, na sociedade feudal, é 
INCORRETO afirmar-se que a: 
a) relação suserano-vassalo era direta, bilateral e pessoal, implicando 
direitos e obrigações recíprocas, realizadas sem intermediação do 
Estado. 
b) realeza não poderia ser vassala de ninguém, pois o rei 
desempenhava um duplo papel: como soberano, era ungido com 
óleos santos e, como suserano, mantinha uma relação bilateral com 
seus vassalos. 
c) terra, como base de riqueza, era concedida de pessoa a pessoa, 
em troca de serviço pessoal. O doador era o suserano, constituindo-
se o receptor em vassalo. 
d) vinculação feudo-vassálica era teoricamente fraca e de rescisão 
constante, pois não era reconhecida pelo Estado, consequentemente, 
os feudos não retornavam às mãos do senhor. 
e) obrigação do vassalo para com o seu senhor era, principalmente, 
de caráter militar. 
 
38. A cultura medieval europeia foi profundamente marcada por 
oposições, a exemplo do céu e do inferno, do bem e do mal, da alma 
e do corpo, da virtude e do pecado. Nesse contexto, é INCORRETO 
afirmar que essa cultura, ao mesmo tempo, 
a) foi responsável pela criação das Universidades, que buscaram um 
saber fora do domínio restrito da Igreja e perseguia os homens que 
pretendiam pensar livremente chamando-os de hereges. 
b) decantava as Damas como sublimes, belas e exemplos de 
suprema delicadeza, através das canções e do romance cortês, e 
tratava as mulheres como propriedade dos homens da família. 
c) glorificava a “pureza” da alma na abstinência da Quaresma e 
admitia a entrega das pessoas aos prazeres carnais nos Entrudos e 
Mardigras (O Carnaval). 
d) cultuava a filosofia racional clássica como busca da verdade e 
seguia os princípios mágicos dos deuses do Olimpo. 
e) pregava a Paz de Deus como a harmonia necessária aos homens 
e lançava a Guerra Santa das Cruzadas contra o Oriente. 
 

39. “O dia 27 de julho de 1214 caiu num domingo. Domingo é o dia 
do Senhor, e como tal lhe deve ser inteiramente dedicado. Conheci 
camponeses que ainda estremeciam quando o mau tempo os forçava 
a fazer a colheita num domingo: sentiam pairar sobre si a cólera do 
céu. Para os fiéis do século XIII, ela era muito mais ameaçadora. E o 
pároco de sua igreja não proibia, nesse dia, apenas o trabalho 
manual. Tentava convencê-los a purificar integralmente o tempo 
dominical, a evitar as três máculas, as do dinheiro, do sexo e do 
sangue derramado. Daí que naquele tempo ninguém gostasse de 
lidar com dinheiro no domingo. Por esta razão os maridos, se fossem 
piedosos, evitavam aproximar-se de suas mulheres nesse dia, e os 
homens de armas, se fossem piedosos, sacar da espada.” 
(DUBY, G. O domingo de Bouvines. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 
1993. p. 13.) 
Sobre o mundo feudal ocidental, é correto afirmar: 
01. Segundo Duby, a Igreja exercia forte influência na vida cotidiana 
dos católicos da Idade Média, controlando vários de seus 
comportamentos. 
02. A Ordem dos Beneditinos estabeleceu uma regra que serviria 
para todos que seguissem a vida monástica: orar e trabalhar. Para 
orar havia necessidade de alfabetização; assim, os monastérios se 
tornaram os principais centros culturais da Europa até o surgimento 
das Universidades. 
04. O clero era um importante segmento da sociedade feudal, 
atuando como árbitro nas disputas entre os vários senhores e os 
diversos reinos. Contudo, também buscava defender os interesses 
econômicos e políticos da Igreja, ela mesma possuidora de diversos 
feudos. 
08. A Igreja estimulava a usura e o maior lucro possível nas 
atividades comerciais. Tal atitude pode ser considerada como o 
principal fator para o desenvolvimento das cidades européias na Alta 
Idade Média. 
16. Com relação às guerras e combates entre cavaleiros, a Igreja 
medieval estabeleceu a “Trégua de Deus”, limitando os dias em que 
os homens de armas poderiam desembainhar suas espadas. 
32. Juntamente com as pregações religiosas, a palavra de Deus 
também era transmitida aos fiéis através da arquitetura das catedrais 
e das artes visuais. 
Está correta a alternativa: 
a) VVFVVV        
b) FFVVVF        
c) VVVFFV        
d)VVVFVV       
e) VVFFVV 
 
40. Max Weber caracteriza o feudalismo como aquele sistema em 
que “o poder senhorial se integra com três elementos distintos: a 
posse da terra (senhoria dominial); a posse dos seres humanos 
(servidão); e a apropriação de direitos políticos (mediante a 
usurpação ou a enfeudação), particularmente do poder 
judicial”.(WEBER, M. História econômica geral. Apud   ARRUDA , 
José Jobson de A. História antiga e medieval.) 
Com base nessa definição, pode-se concluir que: 
a) O termo “senhor feudal” inclui duas relações distintas: servidão 
(que confere domínio econômico) e feudo-vassálicas (que dão poder 
político-judicial). 
b) O sistema feudal engendra uma diminuição da produtividade, pela 
impossibilidade de tirar partido da divisão do trabalho. 
c) No sistema feudal, combinavam-se a propriedade comum e a 
propriedade individual do solo, em uma economia voltada para o 
consumo local. 
d) Os servos eram a única classe economicamente produtiva pelo 
fato de ter a posse legal da terra e cultivá-la com produtos de 
subsistência. 
e) O funcionamento do sistema feudal prende-se apenas ao 
mecanismo de reciprocidade entre suseranos e vassalos. 
 
41. Considere a figura e o texto apresentados abaixo 
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"(...) Nessa moradia fortificada (...), o senhor(...) vivia com sua família, 
empregados e funcionários que administravam a sua propriedade. 
Pastos, prados, bosques eram usados em comum, mas a terra arável 
se dividia em duas partes Uma, de modo geral a terça parte do total, 
pertencia ao senhor e era chamada seus ‘domínios’; a outra ficava 
em poder dos camponeses que então trabalhavam a terra " 
(Adaptado de Leo Huberman - História da Riqueza do Homem.) 

 
A figura e o texto identificam uma unidade de produção típica 
a) das comunidades primitivas. 
b) das sociedades escravistas. 
c) do capitalismo contemporâneo. 
d) do final da Idade Moderna. 
e) da Idade Média feudal. 
 
42. "(...) Como a Revolução Francesa não teve apenas por objetivo 
mudar um governo antigo, mas abolir a forma antiga da sociedade, 
ela teve de ver-se a braços a um só tempo com os poderes 
estabelecidos, arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as 
tradições, renovar os costumes e os usos e, de alguma maneira, 
esvaziar o espírito humano de todas as idéias sobre os quais se 
tinham fundado até então o respeito e a obediência. (...)" (A. 
Tocqueville. O Antigo Regime e a Revolução.) 
A forma antiga de sociedade a que o texto se refere é a: 
a) hierarquia social que concedia honras e privilégios em função do 
nascimento e dividia de maneira discriminatória a população segundo 
ordens ou estados. 
b) organização social baseada nos vínculos de homem a homem, no 
qual a classe de senhores especializados dominava uma massa 
campesina que explorava a terra. 
c) estrutura social organizada em dois estamentos: os proprietários 
de terras e os escravos e que excluía a maioria da população da 
participação política. 
d) hierarquia social centrada nos laços de sangue que assegurava 
proteção e direitos políticos à aristocracia, aos comerciantes e aos 
artesãos. 
e) organização social que considerava homens livres apenas os 
grandes proprietários rurais e o possuidor de grande riqueza 
monetária. 
 
43. Identifique o que for INCORRETO em relação à sociedade e à 
política da Roma Antiga: 
a) A República Romana, instaurada após a deposição do rei etrusco, 
foi inicialmente dominada pelos patrícios, possuidores de cidadania 
romana completa. Com o passar dos séculos, a plebe passou a 
participar do poder. 
b) Entre as conquistas políticas da plebe inclui-se a aceitação pelos 
patrícios de que o resultado do plebiscito passasse a ter força de lei 
para todo o Estado Romano. 
c) Na República Romana, os escravos eram numericamente poucos 
e por isso não chegaram a fazer revoltas nem representavam 
concorrência com a mão-de-obra livre. 

d) Sob Otávio Augusto foi instituído o regime do Principado, que 
corresponde à fase de implantação do Império Romano, extinguindo-
se o período da República. 
e) Pelo Édito de Caracala (212 d.C), o direito de cidadania romana foi 
estendido a todos os habitantes livres do Império. 
 
44. As “Guerras Civis” na Roma republicana foram provocadas pela 
(o):  
a)Assassinato dos irmãos Graco, dividindo os romanos em dois 
partidos  
b)Ascensão dos homens novos e militares e marginalização da plebe 
c)Insistência dos cristãos contra a escravidão e o culto ao imperador 
d)Tentativa de Julio César de tornar-se imperador 
e)Disputa política envolvendo os membros dos dois Triunviratos 
 
45. Roma, de simples cidade-estado, transformou-se na capital do 
país e mais duradouro dos impérios conhecidos. Assinale a 
alternativa diretamente relacionada com o declínio e queda do 
império Romano:  
a)Redução considerável dos tributos e abolição do poder despótico 
do tipo oriental. 
b)Triunfo do cristianismo e urbanização do campo. 
c)Barbarização do exército e crise no modo de produção escravista. 
d)Estabilização das fronteiras e crescente oferta de mão-de-obra. 
e)Ensino democrático dos estóicos e aumento dos privilégios das 
classes superiores. 
 
46. O modo de produção asiático foi marcado pela formação de 
comunidades primitivas caracterizadas pela posse coletiva de terra e 
organizadas sobre relações de parentesco. Sobre essa estrutura é 
correto: 
a)As relações comunitárias de produção impediram o 
desenvolvimento do comércio e da mineração na Antiguidade 
Oriental 
b)Os povos que não vivam próximos aos grandes rios não se 
desenvolveram e tenderam a desaparecer 
c)Neste sistema verifica-se a passagem da economia de predação 
para uma economia de produção, quando o homem começa a plantar  
d)O Estado controlava o uso dos recursos econômicos essenciais, 
extraindo uma parcela de trabalho e da produção das comunidades 
que controlava 
e)O fator condicionante dessa situação foi o meio geográfico, 
responsável pela pequena produtividade 
 
47. Entre os séculos IV e V os pequenos proprietários arruinaram0se 
e buscaram a proteção dos grandes latifundiários. Surgiu assim o 
Patrocínio, instituição pela qual, em troca de proteção, um homem 
livre obrigava-se a cultivar um grande lote de terra para um grande 
proprietário. Grande parte da mão-de-obra foi recrutada entre os 
“bárbaros”, que invadiam as fronteiras do Império. O texto retrata  
a)A abertura das fronteiras romanas aos povos germânicos 
b)O surgimento do colonato e das Villae, com economia natural 
c)A consolidação do sistema escravista de produção 
d)A principal forma de salvação do Império 
e)A barbarização do exército e anarquia militar 
 
48. Quanto à história de Roma, pode-se considerar que: 
a)no Império Romano, todos os homens livres - os cidadãos - eram 
proprietários de terras 
b)no Império Romano, a base da economia era o comércio e a 
indústria 
c)na passagem da República para o Império, Roma deixou de ser 
uma democracia e transformou-se numa oligarquia  
d)os irmãos Tibério e Caio Graco foram dois tribunos da plebe que 
lutaram pela redistribuição das terras do Estado (ager publicus) entre 
todos os cidadãos romanos 
e)Roma conheceu apenas dois regimes políticos: a República e o 
Império 
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GEOGRAFIA [49-60]: 

 

49 - As dinâmicas hidrográficas, climáticas e geomorfológicas estão 
em constante transformação. Mais do que isso, elas estão 
interligadas, em uma relação recíproca de interferências e dinâmicas. 
Assinale a alternativa que NÃO ilustra corretamente essa 
compreensão: 
a) Modificação do solo pela formação de geleiras e o derretimento 
destas pelo aquecimento climático. 
b) Elevação na vazão dos rios em virtude do aumento das chuvas e 
intensificação dos processos erosivos. 
c) Aplainamento do relevo e a consequente constituição de rios de 
planície com maior evaporação e geração de umidade. 
d) Formação de cadeias montanhosas em função das ações do 
tectonismo e ocorrências de abalos sísmicos na superfície. 
 
50  - As modificações da classificação do relevo brasileiro é um 
produto da utilização  
de técnicas mais aperfeiçoadas na base de observações do espaço 
geográfica e natural do país. Neste  
caso a aerofotogrametria, técnica cartográfica utilizada no projeto 
RADAMBRASIL, mapeou duas  
formas de relevo predominante no país, que são:  
a) Planaltos e Serras..  
b) Planaltos e depressões.  
c) Planícies e Serras  
d) Planaltos e Planícies  
 
51 – “Superfície muito plana com máximo de 100 m de altitude, é 
formada pelo  
acúmulo recente de sedimentos movimentados pela água do mar, 
rios e lagos, ocupa porção  
modesta no conjunto do relevo brasileiro.” Esse relevo é chamado de:  
a) Depressão  
b) Planície  
c) Planalto  
d) Tabuleiro  
 

52 - (UNIMONTES) Para a atual proposta de identificação das macro 

unidades do relevo brasileiro, elaborada por Ross (1989), foram 

fundamentais os trabalhos de Ab’Saber e os relatórios e mapas 

produzidos pelo Projeto Radambrasil. Ross passou a considerar para 

o relevo brasileiro, conforme as suas origens, as unidades de 

planaltos, depressões e planícies. 

Adaptação: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 

2005. 

Quais as unidades do relevo brasileiro que, de acordo com a gênese, 

segundo Ross, são resultantes de deposição de sedimentos recentes 

de origem marinha, lacustre ou fluvial? 

a) Planícies. 

b) Depressões. 

c) Planaltos cristalinos. 

d) Planaltos orogenéticos. 

 

53 - (PUCRS) Considerando a formação geológica do Rio Grande do 

Sul, é INCORRETO afirmar que esse estado apresenta 

a) formações cristalinas. 

b) derrames e fissuras basálticas. 

c) sequência sedimentar antiga. 

d) dobramentos modernos. 

e) sedimentação recente. 

 

54 - (UECE) Tsunamis ou grandes marés oceânicas são decorrentes 

de 

a) pequena profundidade oceânica nos locais em que elas se 

originam, provocando o deslocamento súbito das águas oceânicas 

para o talude continental. 

b) abalos sísmicos em que o epicentro se localiza em distantes áreas 

continentais. 

c) sismos em áreas oceânicas, motivando o deslocamento das ondas 

na direção da costa, onde menor é a profundidade e aumentando o 

atrito das águas com o fundo do mar. 

d) erupções vulcânicas continentais, cujo deslocamento do material 

magmático se orienta na direção do litoral 

 

55. (UNESP) A área assinalada no mapa e identificada com o número 

1 caracteriza-se pela ocorrência de grandes terremotos. 

  

 
  

Assinale a alternativa que identifica as placas tectônicas envolvidas e 

a cordilheira que se formou na área, há milhões de anos, em função 

dos choques entre elas. 

a) das Filipinas e Antártica; Alpes. 

b) Pacífica e Africana: Atlas. 

b) Caribe e Sul-Americana; Andes. 

d) Indo-Australiana e Euro-Asiática; Himalaia. 

e) Arábica e de Nazca; Pirineus. 
 

56. (UNIFEI) Com base nas afirmações abaixo:  

1- As altas cadeias de montanhas da superfície terrestre se formaram 

na era Cenozóica, mais especificamente no período terciário. 

2- As principais paisagens naturais da superfície da terra são os 

desertos, as montanhas, as zonas polares, as regiões temperadas e 

as áreas tropicais. 

3- O petróleo e o carvão mineral são riquezas que aparecem em 

terrenos cristalinos. 

4- As riquezas minerais de uma área estão intimamente ligadas a sua 

estrutura geológica. 

5- Quando se divide uma superfície em paisagens naturais, as 

regiões geográficas são caracterizadas com base na paisagem criada 

pelo homem. 

Quais são as afirmativas corretas? 

a) Apenas 2 

b) 3, 4 e 5 

c) 1, 2 e 4 

d) Todas estão corretas 
 

57. (UFRR) Os abalos sísmicos e o vulcanismo são responsáveis 

atualmente por inúmeras atástrofes e mortes ao redor do mundo. 
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Considerando as afirmações a seguir, todas estão 

corretas, EXCETO: 

a) O Brasil se encontra localizado na placa tectônica Sul-Americana. 

b) Todos os continentes estavam unidos há 200 milhões de anos, 

formando o supercontinente do Pangeia. 

c) O Oceano Atlântico se alarga em torno de 1,5 cm a cada ano. 

d) A cordilheira dos Andes, Himalaia, Rochosas não estão 

diretamente relacionadas a abalos sísmicos, atividade vulcânica e 

áreas de dobramentos. 

e) O Continente do Gondwana era formado por África, América do 

Sul, Índia e Antártida. 
 

58. (FUVEST) O vulcanismo é um dos processos da dinâmica 

terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, 

existindo diversos registros históricos referentes a esse processo. 

Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para 

locais próximos à superfície terrestre. A esse respeito, pode-se 

afirmar  corretamente que o vulcanismo 

a) é um dos poucos processos de liberação de energia interna que 

continuará ocorrendo indefinidamente na história evolutiva da Terra. 

b) é um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros 

planetas, pelo que se conhece atualmente. 

c) traz para a atmosfera materiais nos estados líquido e gasoso, 

tendo em vista originarem-se de todas as camadas internas da Terra. 

d) ocorre, quando aberturas na crosta aliviam a pressão interna, 

permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças em seus 

estados físicos. 

e) é o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, 

causando seu rompimento e o lançamento de materiais fluidos. 
 

59. (PUCMG) A idéia propagada, por muito tempo, de o território 

brasileiro ser absolutamente estável geologicamente e, portanto, livre 

de terremotos, é errônea. A sismicidade brasileira é modesta se 

comparada à da região andina, mas é significativa, visto que aqui já 

ocorreram vários tremores com magnitude acima de 5º na Escala 

Richter, como os eventos em Pacajus (CE, 1980) e em João Câmara 

(RN, 1986). Esses fatos indicam que o risco sísmico em nosso país 

não pode ser ignorado. Explica a baixa sismicidade brasileira em 

relação à região andina: 

a) a distância em relação às bordas leste e oeste da Placa Tectônica 

Sul-Americana. 

b) a baixa altitude média do relevo brasileiro, formado 

predominantemente por planícies. 

c) a inexistência de atividade vulcânica, causadora dos abalos 

sísmicos de maior intensidade. 

d) a causa desses tremores ser justificada pela atividade mineradora 

no território brasileiro. 
 

60. (MACKENZIE) 

“Foi só um susto” 

Terremotos como os ocorridos em quatro estados do país são mais 

comuns do que se imagina... 

“Na noite de terça-feira da semana passada, um leve tremor de terra 

que durou seis segundos atingiu quatro dos estados mais populosos 

do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Muita 

gente ficou assustada.Moradores de prédios desceram para a rua, 

com medo de uma catástrofe.(...) O terremoto, que ocorreu no 

Oceano Atlântico, a 210 quilômetros da costa brasileira, teve 

magnitude de 5.2 na escala Richter. Dezenas de terremotos de 

magnitude similar ocorrem no mundo toda semana e não chamam 

atenção porque raramente causam danos.(...) É verdade que a maior 

parte desses abalos ocorre em regiões do globo propícias a 

terremotos freqüentes...” 

  

 
  

Tendo por base a formação geológica brasileira, considere as 

afirmações abaixo. 

I. O território brasileiro está no centro da placa tectônica sulamericana 

e, portanto, menos sujeito a terremotos fortes. 

II. A formação geomorfológica brasileira data do Período Terciário da 

Era Cenozóica, possuindo um perfil topográfico com reduzido 

desgaste erosivo. 

III. Devido à sua formação Pré-Cambriana, encontramos um subsolo 

rico em minério de ferro. 

IV. O território brasileiro é formado, apenas, por dobramentos 

modernos. 

Estão corretas, somente, as afirmações 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) III e IV. 

e) II e III. 

 

ATUALIDADES[61-66]: 

 

61. 

  
Qual(quais) o(s) principal(s) motivo(s) do conflito entre Israel e 
palestinos? 
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a) disputa pelo controle do Rio Chatt el Arab, que marca a fronteira 
entre os dois países. 
b) motivos históricos, religiosos, políticos e materiais, israelenses e 
palestinos disputam continuamente pela soberania da Palestina, 
região do Oriente Médio. 
c) a busca por igualdade em assegurar a conquista do seu Estado, 
em terras com as quais também mantêm ligações ancestrais e onde 
vivem em condições majoritariamente precárias. 
d) a intervenção de Israel na política da palestina entre agosto de 
1864 e fevereiro de 1865. 
e)N.d.a. 
 
62. A febre hemorrágica ébola ou ebola (FHE) é a doença humana 
provocada pelos vírus do ébola. Os sintomas têm início duas a três 
semanas após a infeção, e manifestam-se através de febre, dores 
musculares, dores de garganta e dores de cabeça. A estes sintomas 
sucedem-se náuseas, vômitos e diarreia, a par de insuficiência 
hepática e renal. Durante esta fase, algumas pessoas começam a ter 
problemas hemorrágicos. 
De acordo com o balanço da OMS (Organização Mundial de Saúde), 
o vírus ebola, divulgado quarta-feira (06.08.2014), já se tinha a 
confirmação de aproximadamente quantas mortes e quais países 
mais afetados do continente africano? 
a)345 pessoas nos países Argélia, Benin, Cabo Verde e Chipre 
b)479 pessoas nos países Quênia, Ruanda, Sudão e Síria 
c)690 pessoas nos países Etiópia, Egito, Líbia e Moçambique 
d)932 pessoas nos países Libéria, Guiné, Serra Leoa e Nigéria 
e)1302 pessoas nos países Malásia, Turquia, Camboja e Jordânia 
 
63. Um grande terremoto abalou a região central da China, 
provocando a morte de mais de 350 pessoas. Sua ocorrência foi 
motivada pelo movimento das placas tectônicas. Além da destruição 
e das mortes provocadas pelo terremoto, também foram postos em 
destaque aspectos da política de planejamento familiar da China que 
resultou na redução acentuada das taxas de natalidade. Tal política 
de controle da natalidade, em vigor há mais de 35 anos, apresenta 
como uma de suas principais medidas a proibição de os casais terem 
mais de um filho, estabelecendo pesadas penalidades para quem 
não cumpre a lei. Como muitos casais perderam o seu único filho 
com o terremoto, as autoridades governamentais decidiram flexibilizar 
a política, permitindo que as famílias atingidas tenham outro filho. 
Com base nos seus conhecimentos e nas informações acima, 
assinale a alternativa  
correta: 
a)A China adotou há décadas um planejamento rígido de controle 
familiar, limitando a quantidade de filhos a um por família. 
b)Os terremotos são raros na China, pois as placas tectônicas estão 
situadas em áreas muito distantes do território chinês. 
c)O terremoto foi causado por uma atividade vulcânica e, apesar de 
ter fraca intensidade, provocou sérios danos e atingiu grande número 
de pessoas. 
d)A política de controle familiar na China não tem apresentado 
resultados significativos referentes à redução das taxas de 
natalidade. 
e)N.d.a. 
 
64. A palavra gentr if icação (do inglês gentr if icat ion) . O 
termo é der ivado de um neologismo criado pela socióloga 
britânica Ruth Glass em 1963, em um ar t igo onde ela 
falava sobre as mudanças urbanas em Londres 
(Inglaterra).  Ela se referia ao “aburguesamento” do centro 
da cidade, usando o termo irônico “gentry”, que pode ser  
traduzido como “bem -nascido”,  como consequência da 
ocupação de bairros operários pela c lasse média e a lta 
londr ina.  De que maneira podemos entender o vocábulo 
gentr i f icação?  

a) como o processo de recuperação do valor imobil iár io e 
de revita l ização de região centra l da cidade anter ior ao 
período de degradação  
b)como  a troca de um grupo por  o utro com menor poder 
aquisit ivo em um determinado espaço e que passa a ser  
visto como menos qual if icado que o outro.  
c) como o processo de mudança imobil iár ia, nos perf is  
residenciais e padrões culturais, seja de um bairro,  região 
ou c idade.  
d) com o processo de valorização de locais populares 
com a troca de prédios habitacionais por casas do 
programa Minha Casa Minha Vida  
e)N.d.a.  
 
65. A palavra gentr if icação pode ser  entendida como o 
processo de mudança imobil iár ia,  nos perf is residenciais 
e padrões culturais,  sejam de um bairro,  região ou 
cidade. Os defensores argumentam que essa 
reorganização espacial cr ia bairros e vizinhanças 
sustentáveis. Os crí t icos deste processo se preocupam 
justamente com os que não estão dentro do deste grupo. 
Entre os principais  resultados de mudança que a 
gentr i f icação provoca, podemos destacar as ci tações 
abaixo, exceto:  
a) a reorganização espacial de indivíduos com determinados estilos 
de vida e características culturais; 
b) higienização social, expulsando as camadas mais pobres; 
c) a transformação do ambiente construído com a criação de novos 
serviços e melhorias; 
d) a reorganização da geografia urbana com a substituição de um 
grupo por outro; 
e) n.d.a. 
 
66. Com base no trecho “Na forma como a gentrificação ocorre hoje, 
moradores são expulsos ou obrigados a sair de suas casas devido 
aos altos custos dos serviços e despesas.” Relacione-o com outro 
período da história brasileira. 
a) Fase da economia cafeeira, com acumulação interna de capitais; 
b) Política do empobrecimento da República Velha 
c) Governo geral no Período Colonial 
d) Período joanino 
e) Capitanias hereditárias no período pré-colonial 

 

FÍSICA [67-78]: 

 

67- Um corpo de massa m é submetido a uma força de módulo F, 

adquirindo uma aceleração de módulo a. Se reduzirmos pela metade 

a sua massa, este adquire uma aceleração quatro vezes maior. 

Então, a sua nova força será: 

a) quadruplicada 

b) reduzida à metade 

c) triplicada 

d) duplicada 

e) aumentada oito vezes. 

 

68- Sobre uma superfície plana, horizontal e sem atrito, encontra-se 

apoiado um corpo de massa 2,0 kg, sujeito á ação das forças F1 e F2. 

As intensidades de F1 e F2 são, respectivamente, 8 N e 6 N. A 

aceleração com que esse corpo se movimenta é: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ebolavirus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infe%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cefaleia
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diarreia
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
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a) 1 m/s2 

b) 2 m/s2 

c) 3 m/s2 

d) 4 m/s2 

e) 5 m/s2 

 

69- O cabo de um reboque arrebenta se nele for aplicada uma força 

que exceda 1800 N. Suponha que o cabo seja usado para rebocar 

um carro de 900 kg ao longo de uma rua plana e retilínea. Nesse 

caso, que aceleração máxima o cabo suportaria? 

a) 0,5 m/s2 

b) 1,0 m/s2 

c) 2,0 m/s2 

d) 4,0 m/s2 

e) 9,0 m/s2 

 

70- A figura representa dois corpos, A e B, ligados entre si por um fio 

inextensível que passa por uma polia. Despreze os atritos e a massa 

da polia. Sabe-se que a intensidade da tração do fio é de 12 N, a 

massa do corpo A, 4,8 kg e g = 10 m/s2. Qual a aceleração do 

sistema e a massa do corpo B, respectivamente? 

                                                    

a) 2,0 m/s2 e 1,5 kg 

b) 2,5 m/s2 e 1,6 kg 

c) 3,2 m/s2 e 1,6 kg 

d) 3,0 m/s2 e 1,8 kg 

e) 4,5 m/s2 e 2,0 kg 

 

71- Uma tora de 1000 kg, deve ser arrastada, com atrito, sobre uma 

superfície por uma distância de 200 m. Para realizar tal tarefa, um 

homem utiliza um trator e prende a tora com um cabo de aço, 

conforme indica a figura. O trator apresenta velocidade constante 

igual a 18 km/h e move-se em trajetória retilínea. Sabendo-se que a 

tração no cabo vale 12000 N, a resultante das forças que atuam 

sobre a tora, em newtons, vale: 

                        

 

a) 0 

b) 6 000 

c) 8 000 

d) 10 000 

e) 12 000 

 

72- Dois corpos, A e B, de massas respectivamente iguais a 2,0 kg e 

3,0 kg, estão apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente 

lisa. Uma força horizontal F = 20 N, constante, é aplicada no bloco A. 

Qual o valor da força que o bloco A faz sobre o bloco B? 

                                          

 

a) 12 N 

b) 15 N 

c) 20 N 

d) 25 N 

e) 30 N 

 
73. (Uff 2011)  Medidas para facilitar o uso de bicicletas como meio 
de transporte individual estão entre aquelas frequentemente tomadas 
para diminuir a produção de poluentes pelo trânsito urbano. Numa 
bicicleta, o freio é constituído por sapatas de borracha que, quando 
acionadas, comprimem as rodas . Analise as três possibilidades de 
posicionamento das sapatas indicadas em vermelho nas figuras a 
seguir. Chame de T1, T2 e T3 o tempo necessário para a parada total 
das rodas da bicicleta com cada um desses arranjos. 
 

 
 
Supondo que a velocidade inicial das bicicletas é a mesma e que a 
força feita pelas sapatas é igual nos três casos, é correto, então, 
afirmar que  
a) T1 = T2 = T3    
b) T1 > T2 > T3    
c) T1 > T2 = T3    
d) T1 < T2 = T3    
e) T1 < T2 < T3    
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74. (G1 - cftsc 2010)  Toda vez que o vetor velocidade sofre alguma 
variação, significa que existe uma aceleração atuando. Existem a 
aceleração tangencial ou linear e a aceleração centrípeta. 
 
Assinale a alternativa correta que caracteriza cada uma dessas duas 
acelerações.  
a) Aceleração tangencial é consequência da variação no módulo do 
vetor velocidade; aceleração  
centrípeta é consequência da variação na direção do vetor 
velocidade.    
b) Aceleração tangencial é consequência da variação na direção do 
vetor velocidade; aceleração  
centrípeta é consequência da variação no módulo do vetor 
velocidade.    
c) Aceleração tangencial só aparece no MRUV; aceleração centrípeta 
só aparece no MCU.    
d) Aceleração tangencial tem sempre a mesma direção e sentido do 
vetor velocidade; aceleração  
centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade.    
e) Aceleração centrípeta tem sempre a mesma direção e sentido do 
vetor velocidade; aceleração  
tangencial é sempre perpendicular ao vetor velocidade.    
   
75. (Ufla 2010)  Um corpo desliza sem atrito ao longo de uma 
trajetória circular no plano vertical (looping), passando pelos pontos, 
1,2,3 e 4, conforme figura a seguir. Considerando que o corpo não 
perde contato com a superfície, em momento algum, é correto afirmar 
que os diagramas que melhor representam as direções e sentidos 
das forças que agem sobre o corpo nos pontos 1,2,3 e 4 são 
apresentados na alternativa: 
 

  

a)     

b)     

c)     

d)     
   
76. (Pucrj 2009)  O ponteiro dos minutos de um relógio tem 1 cm. 

Supondo que o movimento deste ponteiro é contínuo e que π = 3, a 

velocidade de translação na extremidade deste ponteiro é:  

a) 0,1 cm/min.    
b) 0,2 cm/min.    
c) 0,3 cm/min.    
d) 0,4 cm/min.    
e) 0,5 cm/min.    
   
77. (Uerj 2009)  Segundo o modelo simplificado de Bohr, o elétron do 

átomo de hidrogênio executa um movimento circular uniforme, de raio 

igual a 5,0 × 10-11 m, em torno do próton, com período igual a 2 × 10-

15 s. 

Com o mesmo valor da velocidade orbital no átomo, a distância, em 

quilômetros, que esse elétron percorreria no espaço livre, em linha 

reta, durante 10 minutos, seria da ordem de:  

a) 102    
b) 103    
c) 104    
d) 105    
   
78. (Uece 2008)  Uma roda de raio R, dado em metros, tem uma 

aceleração angular constante de 3,0 rad/s2. Supondo que a roda 

parta do repouso, assinale a alternativa que contém o valor 

aproximado do módulo da aceleração linear total, em m/s2, de um 

ponto na sua periferia, depois de 1 segundo da partida.  

a) 3,6 R    
b) 6,0 R    
c) 9,5 R    
d) 8,0 R    
 

QUÍMICA [79-90]: 

 
 

79. Considere as seguintes informações, relativas aos elementos 
genéricos “X”, “Y” e “Z”. 
 
I. “X” está localizado no grupo dos metais alcalinos terrosos e no 4º 
período da tabela periódica. 
II. “Y” é um halogênio e apresenta número atômico 35. 
III. “Z” é um gás nobre que apresenta um próton a mais que o 
elemento “Y”. 
 
A análise das afirmativas permite concluir corretamente que: 
a) “X” é mais eletronegativo que “Y”. 
b) “Y” apresenta ponto de ebulição maior que “X”. 
c) “Z” apresenta grande capacidade de se combinar com “Y”. 
d) “X”, “Y” e “Z” apresentam propriedades químicas semelhantes. 
e) “Z” tem maior potencial de ionização do que “X” ou “Y”. 
 
80. Com relação a um mesmo grupo de elementos (ou família) da 
Tabela Periódica, pode-se afirmar que átomos com maior raio 
atômico estão localizados: 
a) No topo (extremidade superior) de seu grupo. 
b) No final (extremidade inferior) de seu grupo. 
c) No meio de seu grupo. 
d) É impossível predizer o raio atômico de um elemento a partir de 
sua posição no grupo. 
 
81. Com o propósito de abordar o calor envolvido nas reações 
químicas, um professor solicitou a um grupo de alunos que 
pesquisasse na literatura especializada as energias envolvidas nas 
etapas de formação do NaCl. Os alunos montaram uma tabela com 5 
etapas da reação, porém esqueceram de anotar o sinal 
correspondente, isto é, negativo (-) para energia liberada e positivo 
(+) para energia absorvida. Nas equações, (s) significa "em estado 
sólido" e (g) significa "em estado gasoso". 
 

                 Etapa           Reação                   Energia envolvida (kJ) 

1          Na(s)    Na(g)                            108 

2          ½ Cl2(g)     Cl(g)                       121 

3         Na(g)       Na+(g)   +   e             496 

4         Cl(g)  +   e       Cl(g)               348 

5         Na+(g)  +  Cl(g)      Na+Cl(s)       787 
 
Com base nas informações fornecidas, a energia envolvida, em cada 
uma das quatro primeiras etapas, está relacionada respectivamente 
com: 
a) Sublimação, dissociação, afinidade eletrônica e ionização. 
b) Afinidade eletrônica, sublimação, dissociação e ionização. 
c) Sublimação, ionização, afinidade eletrônica e dissociação. 
d) Sublimação, dissociação, ionização e afinidade eletrônica. 
e) Sublimação, afinidade eletrônica, dissociação e ionização 
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82. Eletronegatividade é uma propriedade periódica importante. Em 
relação a esta propriedade, assinale a afirmativa CORRETA:  
a) O frâncio (Fr) é o mais eletronegativo de todos os elementos. 

b) O flúor (F) é o menos eletronegativo de todos os elementos. 
c) O sódio (Na) é o mais eletronegativo de todos os elementos. 
d) O carbono (C) é mais eletronegativo que o silício (Si). 
e) O potássio (K) é mais eletronegativo que o cálcio (Ca). 

 
83. Observando a Tabela Periódica, assinale a opção correspondente 
ao aumento da primeira energia de ionização para o conjunto de 
elementos dados. 
a) Na < Mg < Ar < Cl < Cs 
b) Mg < Ar < Cl < Cs < Na 
c) Ar < Cl < Na < Mg < Cs 
d) Cl < Mg < Na < Cs < Ar 
e) Cs < Na < Mg < Cl < Ar 
 
84. Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a 
tabela periódica, é INCORRETA  a afirmação: 
 
a) Um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é 
dúctil e maleável. 
b) Um não-metal é uma substância que não conduz a corrente 
elétrica, não é dúctil e nem maleável. 
c) Um metalóide (ou semi-metal) tem aparência física de um metal; 
mas tem comportamento   químico semelhante ao de um não-metal. 
d) A maioria dos elementos químicos é constituída de não-metais. 
e) Os gases nobres são monoatômicos. 
 
85. (PUC-MG) A tabela apresenta algumas características e 
aplicações de alguns ácidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As fórmulas dos ácidos da tabela são, respectivamente  
a) HCl, H3PO4, H2SO4, HNO3 
b) HClO, H3PO3, H2SO4, NHO2 
c) HCl, H3PO3, H2SO4, HNO3 
d) HClO2, H4P2O7, H2SO3, HNO2 
e) HCIO2, H3PO4, H2SO3, HNO3 
 
86. (UFPB) Os ácidos são substâncias químicas sempre presentes 
no cotidiano do homem. Por exemplo, durante a amamentação, era 
comum usar-se água boricada (solução aquosa  que contém ácido 
bórico) para fazer a assepsia do seio da mãe; para limpezas mais 
fortes da casa, emprega-se ácido muriático (solução de ácido 
clorídrico); nos refrigerantes, encontra-se o ácido carbônico, e, no ovo 
podre, o mau cheiro é devido à presença do ácido sulfídrico. 
Estes ácidos podem ser representados, respectivamente, pelas 
seguintes fórmulas moleculares: 
a) H3BO3 HCl, H2CO2 e H2SO4 
b) H2BO3 HCl, H2CO3 e H2S 
c) H3BO3 HClO3, H2SO3 e H2CO2 
d) H2BO3 HClO4, H2S e H2CO3 
e) H3BO3 HClO, H2CO3 e H2S 
 

87. (Univali-SC) A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do 
contato entre o vapor d´água existente no ar, o dióxido de enxofre e 
os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado, principalmente, por 
indústrias de veículos e usinas termoelétricas movidas a carvão e a 
óleo; os óxidos de nitrogênio, por automóveis e fertilizantes. Ambos 
reagem com o vapor de água, originando, respectivamente, os ácidos 
sulfuroso, sulfídrico e sulfúrico, e o ácido nítrico. Esses elementos se 
precipitam, então, na forma de chuva, neve, orvalho ou geada, na 
chamada chuva ácida. 
Dentre os efeitos da chuva ácida estão a corrosão de equipamentos 
e a degradação das plantas, solos e lagos. O contato com os ácidos 
é prejudicial, podendo causar, por exemplo, doenças respiratórias. 
As fórmulas dos ácidos citados no texto acima, respectivamente, são: 
a) H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3 
b) H2SO3, H2SO4, H2S, HNO2 
c) HSO4, HS, H2SO4, HNO3 
d) HNO3, H2SO4, H2S, H2SO3 
e) H2SO3, H2S, H2SO4, HNO3 
 
88. (FEI-SP) Considere os ácidos oxigenados abaixo: 
HNO2 (aq) HCIO3 (aq) H2SO3 (aq) H3PO4 (aq)  
Seus nomes são, respectivamente: 
a) nitroso, clórico, sulfuroso, fosfórico. 
b) nítrico, clorídrico, sulfúrico, fosfórico. 
c) nítrico, hipocloroso, sulfuroso, fosforoso. 
d) nitroso, perclórico, sulfúrico, fosfórico. 
e) nítrico, cloroso, sulfídrico, hipofosforoso. 
 
89. (UFSM-RS) Associe a 2ª coluna com à 1ª, considerando os 
ácidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seqüência das combinações corretas é 
a) 1E – 2F – 3 A – 4H – 5B – 6J – 7G – 8D. 
b) 1F – 2E – 3B – 4J – 5 H 6I – 7L – 8C. 
c) 1B – 2E – 3F – 4I – 5J – 6H – 7G – 8D. 
d) 1E – 2B – 3F – 4J – 5I – 6H – 7L – 8D. 
e) 1F – 2B – 3A – 4H – 5J – 6I – 7G – 8C. 
 
90. (Faap-SP) O vinagre tem caráter ácido, pois nele encontramos 
predominantemente: 
a) ácido sulfúrico. 
b) ácido carbônico. 
c) ácido nítrico. 
d) ácido sulfônico. 
e) ácido acético. 
 

BIOLOGIA [91-108]: 

 
91.(FGV) Considere o consumo de O2, medido em microlitros por 
grama de peso corpóreo, por hora, de 
um homem, um rato e um elefante, todos em repouso e à 
temperatura ambiente de 20 ºC. 
Pode-se dizer que, em ordem crescente de consumo, a seqüência é: 
a) rato, homem e elefante. 
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b) rato, elefante e homem. 
c) elefante, homem e rato. 
d) elefante, rato e homem. 
e) homem, elefante e rato. 
 
92. (VUNESP) No quadro negro, a professora anotou duas equações 
químicas que representam dois importantes processos biológicos, e 
pediu aos alunos que fizessem 
algumas afirmações sobre elas. Equações: 
 
I. 12H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 
 
II. C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2 
 
Pedro afirmou que, na equação I, o oxigênio do gás carbônico será 
liberado para a atmosfera na forma de O2 João afirmou que a 
equação I está errada, pois o processo em questão não forma água. 
Mariana afirmou que o processo representado pela equação 
II ocorre nos seres autótrofos e nos heterótrofos. Felipe afirmou que o 
processo representado pela equação I ocorre apenas em um dos 
cinco reinos: Plantae. Patrícia afirmou que o processo representado 
pela equação II fornece, à maioria dos organismos, a energia 
necessária para suas atividades metabólicas. 
Pode-se dizer que 
a) todos os alunos erraram em suas afirmações. 
b) todos os alunos fizeram afirmações corretas. 
c) apenas as meninas fizeram afirmações corretas. 
d) apenas os meninos fizeram afirmações corretas. 
e) apenas dois meninos e uma menina fizeram afirmações corretas. 
 
93. (UECE) O agricultor cearense usa tambores de duzentos litros, 
hermeticamente fechados, para conservar 
suas safras durante o ano. No caso do feijão, o ciclo vital do 
gorgulho, Callosobruchus maculatus, inseto que ataca o feijão, é 
interrompido pela sua incapacidade de respirar. A etapa da 
respiração que é bloqueada pela ausência de _______________ é 
o(a) 
____________________________. Ela ocorre no(a) 
________________________________. 
A alternativa que preenche, na ordem e corretamente, as lacunas é: 
a) CO2 , glicose, citoplasma 
b) CO2 , ciclo de Krebs, crista mitocondrial 
c) O2 , ciclo de Krebs, matriz mitocondrial 
d) O2 , cadeia respiratória 
 
94. (Unifesp-2003) Considere as duas afirmações que seguem. 
 
I. A energia luminosa é transformada em energia química. 
 
II. A energia química acumulada é transformada em outra forma de 
energia química, que permite sua utilização imediata. 
 
É correto afirmar que 
a) I corresponde à fotossíntese e II, à quimiossíntese. Ambos os 
processos ocorrem numa mesma célula, em momentos diferentes. 
b) I corresponde à fotossíntese e II, à respiração. Esses processos 
não ocorrem numa mesma célula. 
c) I corresponde à fotossíntese e II, à respiração. Ambos os 
processos ocorrem numa mesma célula, em momentos simultâneos. 
d) I corresponde à quimiossíntese e II, à respiração. Esses processos 
não ocorrem numa mesma célula. 
e) I corresponde à fotossíntese e II, à fermentação. Ambos os 
processos ocorrem numa mesma célula, em momentos diferentes 
 
95. (ENEM) Ao beber uma solução de glicose (C6H12O6), um corta-
cana ingere uma substância 
a) que, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode 
ser usada para movimentar o corpo. 

b) inflamável que, queimada pelo organismo, produz água para 
manter a hidratação das células. 
c) que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o 
que restabelece o teor de oxigênio no organismo. 
d) insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo 
organismo. 
e) de sabor adocicado que, utilizada na respiração celular, fornece 
CO2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera. 
 
96. (UFMG) Analise este 
experimento:

 
Considerando-se o resultado desse experimento, È CORRETO 
afirmar que 
a) os ratos produzem dióxido de carbono quando absorvem oxigênio. 
b) a troca de gases aumenta quando É maior a produção de energia. 
c) a água resultante do metabolismo da glicose É produto de 
oxidação. 
d) o carbono do CO2 eliminado pelos ratos É proveniente da glicose. 
 
97. Durante a fase fotoquímica da fotossíntese formam-se duas 
substâncias transportadoras de energia: NADPH2 e ATP. A energia 
desses compostos será utilizada na fase química do processo, para 
formação do açúcar a partir do dióxido de carbono. A produção de 
ATP e NADPH2 ocorre por processo, respectivamente, de: 
a) fotólise e hidrólise 
b) oxidação e redução 
c) transaminação e descarboxilação 
d) oxirredução e oxirredução 
e) fotofosforilação e redução 
  
98. (UFGO) Na fotossíntese, ocorrem vários fenômenos importantes, 
com exceção de: 
a) absorção de luz pelas clorofilas e conversão de energia luminosa 
em energia química; 
b) redução de CO2 pelos hidrogênios provenientes da água; 
c) libertação de O2 proveniente da lise do dióxido de carbono; 
d) síntese de ATP, utilizando-se luz; 
e) fotofosforilação e redução. 
 
99. FUVEST) O gás carbônico e o oxigênio estão envolvidos no 
metabolismo energético das plantas. Acerca desses gases pode-se 
dizer que: 
a) o oxigênio é produzido apenas à noite; 
b) o oxigênio é produzido apenas durante o dia; 
c) o gás carbônico é produzido apenas à noite; 
d) o gás carbônico é produzido apenas durante o dia; 
e) o oxigênio e o gás carbônico são produzidos dia e noite. 
 
100. (FUND. CARLOS CHAGAS) Considere as seguintes etapas da 
fotossíntese: 
I. redução do NADP 
II. fotólise da água 
III. síntese de glicose 
IV. participação do CO2 na fase puramente química. 
  
A ordem em que ocorrem essas etapas é: 
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a)      I – II – III – IV 
b)      II – I – IV – III 
c)      II – IV – I – III 
d)      II – I – III – IV 
e)      IV – III – II – I 
 
101. A fotossíntese libera para a atmosfera: 
a) o oxigênio oriundo da água; 
b) o oxigênio proveniente do gás carbônico; 
c) o gás carbônico proveniente da respiração; 
d) o vapor d’água absorvido pela luz; 
e) o gás carbônico e o oxigênio provenientes da respiração. 
 

102. Uma planta que produz fruto vermelho e biloculado foi cruzada 

com outra de fruto amarelo e multiloculado, resultando 160 

descendentes, assim distribuídos: 

41 de frutos vermelhos biloculados 

39 de frutos vermelhos multiloculados 

38 de frutos amarelos biloculados 

42 de frutos amarelos multiloculados. 

Quais os fenótipos e genótipos dos tipos parentais? 

a) fruto vermelho biloculado = AaMm; fruto amarelo multiloculado 

= aamm 

b) fruto vermelho biloculado = AAMm; fruto amarelo multiloculado 

= aaMM 

c) fruto vermelho biloculado = aamm; fruto amarelo multiloculado 

= AAMM 

d) fruto vermelho biloculado = AaMM; fruto amarelo multiloculado = 

aamm 

e) fruto vermelho biloculado = AaMm; fruto amarelo multiloculado 

= Aamm 

 

103. (ACAFE-SC) De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com 

genótipo: 

a) AaBb produzem gametas A, B, a e b. 

b) AaBB produzem gametas AB e aB. 

c) Aa produzem gametas AA, Aa e aa. 

d) AA produzem gametas AA. 

e) AABB produzem dois tipos de gametas. 

 

104. (UFPA) Na Drosophila melanogaster, a cor do corpo ébano é 

produzida por um gene recessivo (e) e o corpo de cor cinza, pelo seu 

alelo (E). A asa vestigial é produzida por um gene recessivo (v) e o 

tamanho normal da asa é determinado pelo seu alelo (V). Se moscas 

diíbridas são cruzadas entre si e produzem 256 indivíduos, quantas 

moscas desta progênie apresentarão o mesmo genótipo dos pais? 

a) 144 

b) 128 

c) 64 

d) 8 

e) 16 

 

105.(U.F.SE-SE) A proporção fenotípica encontrada na descendência 

do cruzamento entre indivíduos heterozigotospara dois caracteres 

com dominância completa é: 

a) 3:1 

b) 1:2:1 

c) 9:4:3 

d) 9:7 

e) 9:3:3:1 

 

106. (FEI-SP) Em Drosophila melanogaster, asa vestigial (curta) e 

corpo ébano (preto) são características determinadas por dois pares 

de gens recessivos v e e, respectivamente. Asa longa e corpo 

cinzento são características determinadas pelos gens dominantes V e 

F. Do cruzamento entre parentais surgiu, em F1, 25% de indivíduos 

de asa longa e corpo cinzento. O genótipo provável dos pais será: 

a) VvEe X VvEe                     d) VvEe X vvee 

b) VVEE X vvee                     e) VvEe X VVEE 

c) vvee X vvee 

 

107. (F.C.Chagas-BA) Sendo Aa, Bb e Cc três pares de gens com 

segregação independente, quantos tipos de gametas poderão ser 

formados por um indivíduo AA Bb Cc? 

a) 3 

b) 4 

c) 6 

d) 8 

e) 12 

 

108. Da autofecundação de uma planta heterozigota para dois pares 

de alelos independentes e com dominância completa em cada par, 

foram obtidos 192 descendentes. É esperado que nessa 

descendência devam existir aproximadamente: 

a) 16 tipos diferentes de genótipos. 

b) apenas indivíduos heterozigóticos. 

c) 48 indivíduos homozigóticos para dois pares de genes. 

d) 188 indivíduos heterozigóticos. 

e) 144 indivíduos heterozigóticos para os dois pares de genes. 
 

MATEMÁTICA [109-120]: 

 
109. (Enem PPL 2012)  Um jornaleiro irá receber 21 revistas. Cada 
uma terá um carrinho na escala de 1:43 do tamanho real 
acompanhando-a em caixinha à parte. Os carrinhos são embalados 
com folga de 0,5 cm nas laterais, como indicado na figura. Assim, o 
jornaleiro reservou três prateleiras com 95 cm de comprimento por 7 
cm de largura, onde as caixas serão acomodadas de forma a 
caberem inteiramente dentro de cada prateleira. Além disso, sabe-se 
que os carrinhos são cópias dos modelos reais que possuem 387 cm 
de comprimento por 172 cm de largura.  
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Quantos carrinhos, no máximo, cabem em cada uma das prateleiras?   
a) 2     
b) 3     
c) 7     
d) 9     
e) 10    
   
110. (G1 - ifsp 2012)  O joalheiro utiliza uma medida de pureza do 
ouro, o quilate. Sabe-se que uma peça de ouro terá 18 quilates se, 
dividindo seu peso em 24 partes, 18 partes corresponderem a ouro 
puro, e o restante, a outros metais. Uma pessoa pediu para um 
ourives avaliar sua joia e ficou sabendo que ela tinha 
aproximadamente 58% de ouro puro. Isso significa que é uma joia de  
a) 14 quilates.    
b) 16,5 quilates.    
c) 18 quilates.    
d) 19 quilates.    
e) 19,2 quilates.     
   
111. (G1 - ifsp 2012)  Na figura, estão representadas 5 barras em 
uma malha quadriculada. 
 

 
 
Tomando-se a barra 1 como unidade, pode-se concluir que os 
números racionais associados às medidas das barras 2, 3, 4 e 5 são, 
respectivamente,  

a) 
2 5 7

, , 2 e  .
3 3 6

    

b) 
3 3 1 6

, ,  e  .
2 5 2 7

    

c) 
1 1 1 1

, ,  e  .
2 2 7 4

    

d) 
2 5 6 7

, ,  e  .
3 3 3 3

    

e) 
2 3 7

, , 2 e  .
3 5 6

    

 
112.Comprei um novo computador, mas como não tinha o dinheiro 
todo, fiz um empréstimo para pagá-lo. Ao final do empréstimo terei 
pago R$ 4.300,00. Só de juros pagarei R$ 1.800,00. A taxa foi de 
3% a.m. Por quantos  anos pagarei pelo empréstimo?  
a) 1 ano 
b) 2 anos 
c) 3 anos 
d) 4 anos 
e) 5 anos 
 
113. Maria Gorgonzola realizou uma aplicação por um período de 
1 bimestre. Em tal período o capital de R$ 18.000,00 rendeu a ela 
R$ 1.116,00 de juros. Qual foi a taxa de juros a.a. utilizada?  
a) 34,5 %  
b) 35,7 % 
c) 36,1 % 
d) 37,2 % 
e) 38,3 % 

114. (Enem 2011)  Considere que uma pessoa decida investir uma 
determinada quantia e que lhe sejam apresentadas três 
possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas 
garantidas pelo período de um ano, conforme descritas:  
 
Investimento A 3% ao mês  
Investimento B: 36% ao ano  
Investimento C: 18% ao semestre  
 
As rentabilidades, para esses investimentos, incidem sobre o valor do 
período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para a 
análise das rentabilidades:  
 

n n1,03  

3 1,093 

6 1,194 

9 1,305 

12 1,426 

 
Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, essa 
pessoa deverá  
a) escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas 
rentabilidades anuas são iguais a 36%.    
b) escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais 
são iguais a 39%.    
c) escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior 
que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C.    
d) escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior 
que as rentabilidades de 3% do investimento A e de 18% do 
investimento C.    
e) escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é 
maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B.    
 
115. (Uepb 2012)  Na figura abaixo, temos parte do gráfico da função 

x
2

f(x)
3

 
  
 

 e uma sequência infinita de retângulos associados a 

esse gráfico.  
 

 
 
A soma das áreas de todos os retângulos desta sequência infinita em 
unidade de área é  

a) 3     

b) 
1

2
    

c) 1     

d) 2     

e) 4     
   
116. (Espcex (Aman) 2012)  Na pesquisa e desenvolvimento de uma 
nova linha de defensivos agrícolas, constatou-se que a ação do 
produto sobre a população de insetos em uma lavoura pode ser 

descrita pela expressão    kt
0N t N 2 ,  sendo 0N  a população no 

http://www.matematicadidatica.com.br/JurosSimplesExercicios1.aspx#anchor_ex1
http://www.matematicadidatica.com.br/JurosSimplesExercicios1.aspx#anchor_ex1
http://www.matematicadidatica.com.br/JurosSimplesExercicios1.aspx#anchor_ex1
http://www.matematicadidatica.com.br/JurosSimplesExercicios1.aspx#anchor_ex1
http://www.matematicadidatica.com.br/JurosSimplesExercicios1.aspx#anchor_ex8
http://www.matematicadidatica.com.br/JurosSimplesExercicios1.aspx#anchor_ex8
http://www.matematicadidatica.com.br/JurosSimplesExercicios1.aspx#anchor_ex8
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início do tratamento, N(t), a população após t dias de tratamento e k 
uma constante, que descreve a eficácia do produto. Dados de campo 
mostraram que, após dez dias de aplicação, a população havia sido 
reduzida à quarta parte da população inicial. Com estes dados, 
podemos afirmar que o valor da constante de eficácia deste produto é 
igual a  

a) 15     

b)  15     

c) 10    

d) 110     

e)  110     

   
117. (Acafe 2012)  Um dos perigos da alimentação humana são os 
microrganismos, que podem causar diversas doenças e até levar a 
óbito. Entre eles, podemos destacar a Salmonella. Atitudes simples 
como lavar as mãos, armazenar os alimentos em locais apropriados, 
ajudam a prevenir a contaminação pelos mesmos. Sabendo que certo 
microrganismo se prolifera rapidamente, dobrando sua população a 
cada 20 minutos, pode-se concluir que o tempo que a população de 
100 microrganismos passará a ser composta de 3.200 indivíduos é:  
a) 1 h e 35 min.    
b) 1 h e 40 min.    
c) 1 h e 50 min.    
d) 1 h e 55 min.    
e)nda.   
 

118. (Ufjf 2012)  Seja f :   uma função definida por 

  xf x 2 .  Na figura abaixo está representado, no plano cartesiano, 

o gráfico de f e um trapézio ABCD, retângulo nos vértices A e D e 
cujos vértices B e C estão sobre o gráfico de f. 
 

 
 
A medida da área do trapézio ABCD é igual a:  
a) 2    

b) 
8

3
    

c) 3    
d) 4    
e) 6    
   
119. (Unioeste 2012)  O Saccharomyces cerevisiae é um fungo com 
bastante importância econômica. É utilizado como fermento para a 
massa de pão, produzindo dióxido de carbono e fazendo a massa 
crescer. É também utilizado na produção de bebidas alcoólicas 
fermentadas, pois converte o açúcar em álcool etílico. Sob certas 
condições de cultura, este fungo cresce exponencialmente de forma 
que a quantidade presente em um instante t dobra a cada 1,5 horas. 

Nestas condições, se colocarmos uma quantidade 0q  deste fungo 

em um meio de cultura, a quantidade q(t) existente do fungo, 

decorridas t horas com t [0, ),   pode ser calculada pela função  

a)   3t
0q t q 4 .     

b)   2
0 0

4
q t t q q .

9
      

c)  
2

0
3

q t q .
2

 
  
 

    

d)  
2t

0
3

q t q .
2

 
  

 
    

e)  
3 t

0q t 4 q .     

   
120. (Unicamp 2011)  Em uma xícara que já contém certa quantidade 
de açúcar, despeja-se café. A curva a seguir representa a função 
exponencial M(t), que fornece a quantidade de açúcar não dissolvido 
(em gramas), t minutos após o café ser despejado. Pelo gráfico, 
podemos concluir que 
 

  

a) 

t
4

75M(t) 2 .


     

b) 

t
4

50M(t) 2 .


     

c) 

t
5

50M(t) 2 .


     

d) 

t
5

150M(t) 2 .


     

e)nda   
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7º TESTE QUINZENAL 
2º TRIMESTRE-2014 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

Curso Pretendido 
(Apenas para alunos da 3ª série) Opção (Língua) Série/Turma Data da Prova 

  1ª 25-08-2014 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

 

1. Não amasse, não dobre, não suje esta folha. 
2. Não faça qualquer marca ou anotações fora dos locais previstos. 
3. Preencha como indicado ao lado, a alternativa que você considera correta. 

4. Todos os campos devem ser preenchidos. 

 


